
BAB II 

SURVEI DAN RENCANA KEGIATAN 

 

2.1 Hasil Survei Lokasi 

 2.1.1 Deskripsi Wilayah 

2.1.1.1 Sejarah Singkat Desa Sinar Harapan 

Desa Sinar Harapan mulanya adalah bagian dari Desa 

Kedondong kecamatan Kedondong dikarenakan letak, Luas 

wilayah dan jumlah pedunduk yang cukup besar maka pada 

tahun 1996 para kepala dusun dan tokoh masyarakat di 8 

Dusun yaitu Dusun Sinar Harapan (BRN) dusun Sinar Baru, 

dusun Kali Duren, dusun Keagungan, dusun Bangun Sari, 

dusun Cikantor, dan dusun Cangkuang. 

Desa Sinar Harapan mempunyai wilayah yang cukup luas, 

namun ada sebagian wilayah yang statusnya menjadi Dusun 

kantong Desa lain karena itu pada tahun 2003 resmi 

dimekarkannya Desa Babakan Loa yang sebagian besar 

penduduknya adalah warga Desa Pasar Baru. Pada tahun itu 

juga jumlah dusun Desa Sinar Harapan bertambah menadi 9 

Dusun dengan dengan masuknya Dusun Pesawaran yang 

awalnya sebagian penduduknya adalah warga Desa Pasar Baru. 

Mengingat masih luasnya wilayah dan besarnya jumlah 

penduduk Sinar Harapan maka dibentuknya kembali panitia 

pemekaran Desa, yang saat itu diajukan adalah Dusun 

Cikantor, namun usaha itu belum membuahkan hasil. 

Kemudian di tahun 2012 dibentuknya lagi Panitia Pemekaran 

Desa Harapan Jaya dan mekarlah Desa Harapan Jaya. 



2.1.1.2 Deskripsi Geografi 

Desa Sinar Harapan berada di Kecamatan Kedondong 

Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, mencakup: 

 Tanah Sawah  : 10 Ha 

 Tanah Pemukiman : 58 Ha 

 Tanah Perkebunan : 1.050 Ha 

 Tanah Lain-lain  : 200 Ha 

 

2.1.1.3 Deskripsi Psikografi 

Segmentasi psikografi mengelompokkan pasar dalam variable 

gaya hidup, nilai, dan kepribadian. Dalam hal ini jika dilihat 

dari gaya hidup yang ada di Desa Sinar Harapan lebih 

cenderung hidup sederhana, sehingga jika melakukan 

pemasaran di Desa Sinar Harapan dengan harga yang tinggi 

sepertinya belum dapat dilakukan. 

 

2.1.1.4 Deskripsi Sosial 

Pada pasaran terletak di Desa Sinar HarapanKecamatan 

Kedondong, Kabupaten Pesawaran.Hampir seluruh 

masyarakatnya bermata pencarian petani, pedagang, PNS, 

Buruh dan lainya. Secara garis besar kondisi Desa Sinar 

Harapan sebagai berikut : 

1. Kependudukan  

 Jumlah Penduduk : 5.372 jiwa 

 Jumlah Laki-Laki : 2.579jiwa 

 Jumlah Perempuan : 2.793 jiwa 

 Jumlah KK : 1.205 KK  

 

2. Tingkat Pendidikan 

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Sinar Harapan 

: 



Tabel 2.1.  Jumlah Tingkat Pendidikan 

  

 

 

3.Mata Pencaharian 

Mata Pencaharian penduduk Desa Sinar Harapandi 

dominasi sebagai petani, selain itu banyak juga penduduk 

Desa Sinar Harapan sebagai PNS, honorer, dan lainnya. 

 

Tabel 2.2.  Jumlah Pekerja 

Pekerjaan Jumlah 

Petani 970 orang 

PNS/TNI/POLRI 17 orang 

Guru 27 orang 

Bidan/Perawat 4 orang 

Karyawan Swasta 18 orang 

Pedagang 150 orang 

Tukang 100 orang 

Supir 21 orang 

Buruh 520 orang 

 

 

Tingkat Pendidikan Jumlah 

Tidak Tamat Sekolah 840 orang 

SD/MI 650 Orang 

SMP/MTs 950 orang 

SMA/MA 550 orang 

Diploma/S1/S2 76 orang 

Buta huruf 210 orang 

Belum Sekolah 550 orang 



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SINAR HARAPAN 

KECAMATAN KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Temuan Masalah di Lokasi dan Rencana Kegiatan 

 2.2.1 Temuan Masalah 

Desa Sinar Harapan merupakan desa yang masih dalam proses 

berkembang. Penduduk dengan mayoritas petani dan berkebun 

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya 

BUMDesuntuk tumbuh dan berkembang. Minimnya pengetahuan 

tentang berwirausaha, serta pendidikan yang minim turut 

mempengaruhi lambatnya perkembangan ekonomi di desa Sinar 

Harapan. Berikut temuan masalah yang dapat kami simpulkan : 

1. Kurang aktifnya BUMDes, adapun beberapa BUMDes kurang baik  

2. Fasilitas kesehatan dan tenaga kerja kesehatan kurang memadai. 

3. Kurangnya kemampuan penguasaan teknologi. 

4. Kurang aktifnya karang taruna  

5. Terbatasnya sarana dan prasarana seperti ketiadaan lampu jalan 

6. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan berwirausaha. 

7. Rendahnya kualitas layanan pendidikan. 

 

 2.2.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, kami merumuskan 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana mengembangkan SDM agar lebih efektif dalam 

BUMDes Sirup Pala? 

2. Bagaimana mengembangkan produk inovasi yang seharusnya 

dilakukan oleh pengelola pada BUMDes Sirup Pala? 

3. Bagaimana membuat anggaran keuangan  sederhana, yang 

meliputi anggaran rencana kerja, dan neraca pada BUMDes Sirup 

Pala ? 

4. Bagaimana membuat laporan keuangan dengan sederhana, yang 

meliputi HPP dan laba/rugi pada BUMDes Sirup Pala? 



5. Bagaimana media marketing yang seharusnya digunakan oleh 

pengelola pada BUMDes Sirup Pala? 

 

 2.2.3 Kerangka Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, langkah awal yang harus kami 

lakukan adalah mengembangkan BUMDes di desa Sinar Harapan, 

karena berdasarkan hasil survey yang kami lakukan sebelumnya di 

desa Sinar Harapan belum mampu mengembangkan BUMDes 

dengan baik. Dalam mengembangkan BUMDes tentunya kita juga 

harus memperhatikan sumber daya manusia yang mampu berperan 

aktif dan kreatif mengenai product, price, place, promotion and 

people, apakah produk tersebut bisa diterima oleh masyarakat dan 

mempunyai peluang yang bagus di pasaran, apakah harga yang akan 

ditawarkan sesuai dengan produk yang dijual, apakah letaknya 

strategis untuk menjual produk dan bagaimana cara penjualannya.  
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2.2.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang dapat dicapai dari kegiatan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarkat (PKPM) antara lain : 

1. Untuk mengembangkan BUMDes Sirup Pala yang ada di Desa 

Sinar Harapan 

2.  Meningkatkan kualitas SDM sehingga lebih berperan aktif 

3.  Untuk membantu membuat anggaran keuangan rencana kerja dan  

    anggaran neraca 

4. Untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan sehingga 

   lebih terstruktur 

5. Untuk membantu mempromosikan produk Bumdes yang tidak 

hanya     dipasarkan secara sederhana melainkan melalui 

media teknologi 

6. Untuk membuat suatu system informasi berupa website desa 

 

Manfaat 

 

Adapun manfaat yang timbul dari kegiatan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang dilaksanakan di Desa Sinar 

Haarapan, Antara lain : 

 

1. Diharapkan BUMDes di Desa Sinar Harapan dapat berkembang 

dengan pesat yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Desa Sinar Harapan. 

2. Diharapkan SDM yang ada di Desa Sinar Harapan mampu untuk 

bersaing di dunia bisnis. 

3. Diharapkan dengan adanya anggaran sistem keuangan dapat 

terstruktur dengan jelas. 



4. Diharapkan laporan keuangan Bumdes Sirup Palatercatat dengan 

jelas. 

5. Diharapkan dapat membantu dalam memasarkan produk sehingga 

produk Sirup Pala dapat dikenal dikalangan masyrakat umum. 

6. Desa Sinar Harapan memiliki sistem informasi kampung berupa  

website desa. 

 

 2.2.6 Sasaran objek 

Sasaran objek dalam program kegiatan ini ditujukan pada hasil 

kebun warga Sinar Harapan yaitu Buah Pala. Alasan dipilihnya 

objek ini adalah karena Buah Palamasih jarang dikembangkan di 

wilayah ini. Buah Pala yang biasanya diolah untuk dijadikan sebagai 

manisan, namun pada penelitian ini kami berfokus untuk mengolah 

Buah Pala menajdi Sirup Pala. 

 

1.2.7 Rencana kegiatan kelompok 

A. Rencana kegiatan individu peran SDM supaya lebih aktif 

dalam  mengembangkan BUMDes Sirup Pala (Dian 

Permatasari) 

Desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong Kabupaten 

Pesawaran. Dimana sebagian besar penduduknya bermata 

pencarian sebagai petani dengan menggunakan lahan milik 

mereka untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Dari 

sumber daya alam tersebut desa Sinar Harapan memiliki 

potensi-potensi yang bisa digali dan di organisir dengan baik 

demi kemajuaan dalam bidang perekonomian. Maka dari itu, 

diperlukan perhatian yang khusus dan berkesinambungan 

untuk memajukan desa  ini. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, selain usaha 

pertanian dan perkebunan terdapat juga beberapa Badan 



Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dijalani oleh masyarakat 

desa Sinar Harapan. Namun dalam perjalananya, beberapa 

Badan Usaha Milik Desa ini masih sulit berkembang untuk 

pangsa pasar yang lebih luas. Karna beberapa faktor yang 

menjadi kendala baik dari dalam, maupun dari luar BUMDes 

tersebut. Beberapa diantaranya seperti keterbatasan Sumber 

Daya Manusia yang ada dalam menerapkan ilmu-ilmu 

manajemen, kurangnya modal untuk mengembangkan usaha, 

sulitnya memasarkan produk hingga keluar daerah 

kecamatan, rendahnya pola pikir untuk mencoba hal baru. 

 

Dalam kesempatan ini, kami tergugah untuk lebih dalam 

mempelajari, mengembangkan dan menguatkan salah satu 

BUMDes yang ada di desa Sinar Harapan, yaitu Sirup Pala 

mempunyai nilai ekonomis lebih jika dipasarkan dalam 

bentuk sudah diolah dibanding dengan buah pala yang masih 

mentah. 

 

Sehingga bila kita mengambil peluang ini untuk dijalankan, 

maka profit dan prospek untuk beberapa waktu kedepan 

tentunya sangat menjanjikan, terlebih dengan memberikan 

inovasi rasa dan bentuk terhadap BUMDes Sirup Pala 

tersebut. 

 

Salah satu rencana yang akan dilakukan melalui kegiatan 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat di Desa Sinar Harapan 

mahasiswa IBI Darmajaya jurusan Manajemen berencana 

memberikan sebuah pelatihan pengolahan Buah Pala mentah 

menjadi Sirup pala varian rasa. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan kurang berkembangnya Badan Usaha Milik 

Desa yaitu rendahnya SDM yang kurang trampil, kreatif dan 



berkualitas. pemilik usaha tidak berani melakukan sebuah 

terobosan yang berbeda dari produknya dan tidak ada 

penerapan bisnis secara benar. Sehingga dalam kesempatan 

ini rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap penentuan objek sasaran  

Dalam pelatihan Sasaran objek dalam program 

kegiatan ini ditunjukan kepada pemilik usaha sirup 

pala dalam bentuk inovasi atau pengembangan yang 

mencakup sumber daya manusia untuk 

meningkatkan usaha tersebut. 

2. Tahap penentuan waktu dan lokasi pelatihan 

Pelatihan pembuatan sirup pala akan dilaksanakan 

dikediaman Ibu Rusmini tanggal 31 Agustus 2018, 

Pukul 13.00 – 15.00 WIB. 

 

B. Rencana Kegiatan Individu Membuat Inovasi Dalam Segi 

Rasa Pada BUMDes Sirup Pala (Dwi Anggun Septi) 

Rencana kegiatan yang akan dilakukan berfokus pada inovasi 

rasa Sirup Pala yang dibuat oleh Ibu Rusmini yang pada 

awalnya hanya dibuat rasa original menjadi dua varian rasa 

seperti : GreenTea dan Caramel. Tujuan kami mencoba 

membuat berbagai varian rasa agar Sirup Pala yang akan di 

produksi nanti berbeda dengan Sirup-Sirup lainnya. Sebagian 

besar masyarakat Desa Sinar Harapan yang memproduksi 

buah pala hanya dalam bentuk original dan takut untuk 

membuat inovasi seperti memberikan cita rasa yang berbeda 

pada Sirup Pala. 

 

C. Rencana Kegiatan Individu Pembuatan Media Marketing 

Pada BUMDes Sirup Pala Dan Pembuatan Website Desa 



Sinar Harapan, Kec.Kedondong, Kab.Pesawaran  (Inas 

Yuni Tsamarah) 

Rencana kegiatan individu pembuatan media marketing 

untukBUMDes Sirup Pala. Rencana ini yaitu membantu 

dalam memasarkan produk Sirup Pala supaya lebih dikenal 

masyarakat. Media yang akan kita coba gunakan seperti 

media sosial Instagram dan Facebook. Kami juga mencoba 

untuk membuat logo untuk Sirup Pala  yang akan kita 

produksi sehingga kelihatan lebih menarik dan menjadi daya 

tarik untuk membeli. Kami berharap melalui adanya media 

marketing dan inovasi pada bentuk kemasan, Sirup Pala 

dapat dikenal oleh masyarakat, baik dari masyarakat Desa 

Sinar Harapan itu sendiri maupun masyarakat luas. 

 

DanRencana Kegiatan pembuatan website desa untuk 

membantu desa Sinar Harapan agar informasi desa, potensi 

desa, dan kegiatan yang ada di Desa Sinar Harapan dapat 

dipublikasikan ke seluruh masyarakat luar. 

 

D. Rencana Kegiatan Individu membuat anggaran 

keuangan sederhana, yang meliputi anggaran rencana 

kerja,anggaran Harga Pokok Penjualan (HPP), 

laporankeuangan sederhana yang meliputi laporan 

laba/rugi dan Neraca  pada Sirup Pala (Isabella Hartono) 

Dengan sedikitnya Badan Usaha Milik Desa di Desa Sinar 

Harapan, mencoba melakukan upaya untuk memberdayakan 

potensi dan sumber daya yang di miliki masyarakat Desa 

Sinar Harapan, dimana salah satunya menambahkan nilai 

ekonomis pada Sirup Pala, akan tetapi untuk membangun 

usaha ini perlu adanya anggaran usaha, dimana peyusunan 



anggaran ini akan merencanakan usaha dalam jangka pendek 

yang didalamnya berorientasi laba, pemilihan rencana 

didasarkan atas dampak rencana kerja terhadap laba. Setelah 

suatu rencana kerja dipilih untuk mencapai sasaran anggaran, 

maka dapat berperan untuk melaksanakan rencana kerjanya 

yang memerlukan sumber daya untuk memungkinkannya 

mencapai sasaran anggaran yang telah dibuat.  

Selain itu, kami akan membantu dalam membuat penyusunan 

laporan keuangan sederhana yang meliputi neraca dan laba/rugi 

sehingga laporan keuangan menjadi lebih rapi dan jelas. Tujuan 

kami mengadakan pelatihan sederhana ini agar Ibu Rusmini dapat 

melakukan pembukuan terhadap uang yang masuk dan keluar 

untuk usaha Sirup Pala . Sehingga keuangan Ibu Rusmini 

nantinya dapat terdata dengan rapi.  

Rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah : 

 Membuat anggaran rencana kerja 

 Membuat anggaran HPP 

 Menyusun laporan keuangan sederhana 

 

E. Rencana kegiatan individu Pembuatan Logo BUMDes 

Sirup Pala di Desa Sinar Harapan ( Yohanes Cristian 

Munthe ) 

 

Kami juga mencoba untuk membuat logo untuk Sirup Pala  

yang akan kita produksi sehingga kelihatan lebih menarik 

dan menjadi daya tarik untuk membeli. Kami berharap 

melalui adanya media marketing dan inovasi pada bentuk 

kemasan Sirup Pala yang dapat dikenal oleh masyarakat, baik 

dari masyarakat Desa Sinar Harapan itu sendiri maupun 

masyarakat luas. Didalam Sirup Pala ini dapat menyegarkan 



badan kita , dan melacarkan energi-energi di dalam tubuh 

kita. 

 

F. Rencana kegiatan individu Sosialisasi Gerai Investasi 

Syariah (Wahyu Ramadhan) 

 

Desa sinar harapan kecamatan kedondong. Dimana  daerah 

yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian 

sebagai petani.  Desa sinar harapan ini daerah yg berpotensi 

perkebunan seperti Kakao, buah Pala, dan Serei. Desa yang 

kaya akan hasil bumi ini harus di organisir dengan baik demi 

kemajuan dalam bidang perekonomian. maka dari itu 

diperlukan perhatian yang khusus dan berkesinambungan 

untuk memajukan desa sinar harapan ini. 

Oleh karena itu saya dan team akan mengadakan sosialisasi 

tentang gerai invetasi syariah yang bertujuan agar penduduk 

desa sinar harapan waspada dan tidak tertipu oleh investasi-

investasi yang menggiurkan tapi berujung pada kerugian. 

 

G. Rencana Kegiatan Kelompok I  

 “Pembuatan Video Dokumenter Desa di Desa Sinar 

Harapan”  

Rencana kegiatan ini yaitu untuk membuatkan sebuah 

dokumentasi desa yang didalamnya berisi informasi desa, 

potensi desa, harapan dan kegiatan PKPM IIB Darmajaya 

Lampung dalam bentuk audio dan gambar yang selanjutnya 

menjadi sebuah video yang dpat dijadikan bahan  publikasi 

yang lebih menarik untuk ditonton oleh masyarakat.  

 

 

 



H. Rencana Kegiatan kelompok II  

 “Partisipasi Kelompok PKPM IIB Darmajaya Dalam 

Rangka HUT RI-73 di Desa Sinar Harapan”  

Rencana kegiatan ini yaitu berpartisipasi dalam pelaksanaan 

kegiatan yang diadakan oleh Desa Sinar Harapan yang 

bekerjasama dengan karang taruna Desa Sinar Harapan, agar 

proses pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik 

dan maksimal.  

 

I. Rencana Kegiatan kelompok III 

“Pengadaan Senam setiap hari Minggu di Desa Sinar 

Harapan” 

Rencana kegiatan ini yaitu guna kebugaran jasmani dimana 

senam ini diikut sertakan kepada Ibu-ibu di Desa Sinar 

Harapan.  

 

J. Rencana Kegitan Kelompok IV 

“Pelatihan Komputer dan Pengenalan Teknologi di Sekolah 

Dasar” 

Rencana kegiatan ini diikuti siswa-siswi Sekolah Dasar di 

Desa Sinar Harapan. Kegiatan ini menjelaskan pentingnya 

teknologi di Era Modern dan siswa-siswi mengikuti pelatihan 

bagaimana cara mengoperasikan computer. 

 

 

 


